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مقدمه
ترتیب در  های نفت و گاز( به مخاطرات خط لوله )لوله -زمین مطالعه و پژوهش گرفته در  انجامبیشترین کارهای  دنیادر 

 -ترنس  ةهایی مانند خط لول مربوط به مخاطرات خط لوله برای پروژه مطالعاتنخستین  .استو روسیه  ،کانادا ،مریکاا

ها مطالعات  انجام داد. آن 1977تا  1970های  در بین سالکیلومتر  1200ا طول بیش از ب و گاز شمال آالسکا 2آالسکا

اند که این اسناد و مطالعات مهندسی اولین از نوع خود  ای کامل را برای این منظور ضروری دانسته هیدرولوژیکی و رودخانه

( یکی 1994نفت ساخالین در شرق روسیه ) ةلول خط ،نفت آالسکا ةبعد از خط لول .(1983ولدمن، ) استدر تاریخ خط لوله 

رودخانه و آبراهه تقاطع داشته است  1100جداگانه بود که در طول مسیر با بیش از  ةدیگر از خطوط نفت و گاز با دو خط لول

شرکت )گرفته است  انجامای و ژئومورفولوژیکی  ات رودخانههای احتمالی در آن مطالع که برای جلوگیری از آسیب

                                                            
   گاز ایران اجرا شده است ةشرکت مهندسی و توسعاین مقاله با حمایت و پشتیبانی. 
  09124392790 :، تلفنمسئول یسندةنو Email: emoghimi@ut.ac.ir   

1. Pipeline Risk Screening Management 

2. Trans – Alaska 
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عبور  ةمطالع»به نام  پروژهدر یک  (1998) 1یاَی. اَی. ان. جی. آ ةسسؤم (.2006 ،2003گذاری انرژی ساخالین،  مایهسر

مانند شیب بستر، پهنای  ها زهکش و ای های رودخانه گذر خطوط لوله از گذرگاه بارةدر «2ها ها و زهکش رودخانه ها( از )لوله

رودی رودخانه را از عوامل اساسی  سرعت جریان و وضعیت پیچان ،ذرات رسوبی ةزرودخانه، اندا ةهای دیوار بستر، ویژگی

( در بخش سیستم 2007 ،4اَی .اس .سی) 3انجمن استانداردهای کانادا .داند مطالعه برای گذر عبور خطوط لوله می

توجه به فاکتورهای فیزیکی ها  های نفت و گاز از رودخانه های نفت و گاز و در ارتباط با گذر لوله استانداردهای لوله

شو و فرسایش، سیل، چگالی و های آبی، شست رودخانه، امواج، جریان ةای شامل ترکیب جنس و مواد بستر و دیوار رودخانه

ای با  در مطالعه (2007) گرینوف و مبین داند. خط لوله شود الزم میر دثیر ناخوشایند أکه سبب ترا ای  هر عامل رودخانه ،آب

 با در پیوند کار خوددر نتایج  «ها آن حل راه و ریسک با پیوند در - پاکستان در لوله خطوط های پروژه عملیات و ساخت» نام

 رخ مرداد تا خرداد های ماه در که دانند می سیالب را رسان آسیب فاکتور ترین مهم لوله خط برای رودخانه ریسک مخاطرات

تنها کتاب  ،از کانادا (2008، اثر ریزکاال )5مخاطرات - ینزم یریتوله و مدخط ل یطیمح یستز - ینزم یطراحکتاب  .دهد می

گذاری،  ای، رسوب شوی رودخانهو فرسایش و شست به بیان ،مخاطرات خطوط لوله - لی در ارتباط با زمینلالم بین عمرج

 ارتباط با خطوط لوله پرداخته است. در جایی و تغییر مسیر کانال رودخانه هو جاب ،ها رودخانه، پسروی دیواره ةفرسایش دیوار

های گاز را  مخاطره خطوط لوله - ترین عوامل زمین ( مهم2012ای. اس. ای. ام، ) 6امریکاانجمن مهندسی مکانیکی 

لرزه نام برده است. در ارتباط با رودخانه و مخاطرات آن برای  زمین و ،لغزش ناپایدار، زمینهای  شو، سیالب، خاکو شست

ترین عوامل  رودخانه را مهم ةو دیوار ،رودخانه یو فرسایش، تغییر بستر کانال، سرعت جریان، ژرفا وشو شستاز، های گ لوله

های  چالشدر ارتباط با  (2011های اوگوو ) توان به کار شده می از دیگر مطالعات انجام .اند ای ذکر کرده مخاطرات رودخانه

طراحان به فاکتورهای محیطی  یتوجه بی اشاره کرد. او ریزان در آن رنامههای خطوط نفت و گاز در نیجریه و نقش ب شبکه

 ةنیز در مطالع (2013دستگیر ) .محیطی دانسته است و زیست ،های اجتمایی، اقتصادی را عامل آسیبها  مانند رودخانه

ت خط لوله در کنیا از مخاطرا درصد24به این نتیجه رسیده است که  ی خط لوله در بخش خشکی در کشور کنیاساز مدل

ها(  عبور )لوله ةمطالع، در بررسی (2014) 7اَی .پی .ای .کانادا سی ةانجمن انرژی خط لول. ستها مربوط به سیالب و رودخانه

فووز و همکاران  آنی .است  مهندسی رودخانه را الزامی دانسته یهادرا، رعایت استانددر کانادا ها ها و زهکش از رودخانه

در  EIAمحیطی یا  هایها با استفاده از ارزیابی اثر های نفت با رودخانه یابی ممانعت از برخورد خطوط لولهارزدر  (2014)

در بررسی  (2016گالس و همکاران )اند.  ویژه درون رودخانه را الزامی دانسته هب های مدیریتی خط لوله اجرای برنامه ،نیجریه

ها  و زهکش ،ها ی، رودخانههای سطحی و ذخایر زیرزمین های گاز در آب ثر بر گسترش خطوط لولهؤراهنمای برای نظارت م

 8اروپا های مشترک گروه مرکزی پژوهش اند. دانسته امریکا یترین تهدیدات در ویرجینیا همراه با مناطق کارستی را مهم

برای توسعه و بهبود  ییهای نفت و پیشنهادها خطوط لوله رخدادهایشده از  های آموخته درس» ةدر مطالعنیز  (2015)

 .اند اروپا را مسائل هیدرولوژی مانند سیالب دانسته ةمخاطرات خط لول درصد20اروپا حدود  ةدر اتحادی «ها ها و سناریو طرح

 طراتامخ مریکا راجع بهادر  «ها ت و باسازی آبراههماتریکس خطر ریسک پروژه برای مدیری»( در 2015ثورن و همکاران )

                                                            
1. INGAA 

2. River and Stream Crossings Study 

3. Canadian Standards Association 

4. CSA 

5. Pipeline Geo-Environmental Design and Geohazard Management 

6. The American Society of Mechanical Engineer 

7. CEPA 

8. JRC 
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 ها طراحی شده است. در مسیر آبرهه . این ماتریکس برای برآورد خطر ریسک خطوط لولهاند ها پرداخته اههخطوط لوله و آبر

و  امریکادر  ها آبراهه باسازی و مدیریت برای پروژه ریسک خطر در ماتریکس (2015) ثورن و همکارانو (، 2010)کاسترو 

کارهای ارزشمندی  امریکادر مدیریت رودخانه و بازسازی آن برای ( نیز در ارتباط با ریسک و برآورد ریسک 2010) کلور

 ةواسط هب ـ ای ثیر ژئومورفولوژیکی مخاطرات فرسایش آبراههأتدربارة نی جامع و مدوّ ةدر ایران، مطالع اند. انجام داده

نشده است. در انجام  ـ ندنک میسال صنعت نفت و گاز ایجاد  110بیش از  ةی که برای خطوط لوله با توجه به پیشینیها آسیب

ها نسبت به آن و همچنین  ثیر گذار بر خط لوله و برآورد واکنش و پاسخ آبراههأاین مقاله هدف شناسایی معیارهای اصلی و ت

 .ستها و رودخانهها  پاسخ آبراهه و افزایشبرآورد وضعیت ریسک 

موردمطالعهةمنطق
های  کیلومتر از فاز 1200دهگالن )استان کردستان( با طول  - ر(اینچ عسلویه )استان بوشه 56نهم سراسری  لولة گازخط 

مین بخشی از نیازهای گاز شمال کشور و همچنین صادرات گاز به اروپا از طریق أت برایعسلویه  24و  ،23، 22، 19

واز، باوی، های اه نهای زاگرس در استان خوزستان از شهرستا هاین خط لوله به موازات کو .استزرگان اترکیه و مرز ب

 (.1)شکل  کند دزفول( عبور می -کیلومتر )اهواز 170دزفول با طول تقریبی  و ،شوشتر، گتوند

 

موردمطالعهةدهگالنومنطق-سراسريعسلویهلولةگازخط.1شکل

دسر گرگر(، کارون بزرگ، رو ةهای کارون )شاخ مزبور در استان خوزستان از اهواز تا دزفول با رودخانه لولةخط 

اهواز، باوی، شوشتر، های شهرستاناز خط لوله گاز نهم سراسری دز برخورد دارد.  ةو رودخان ،سرا سبزآب، سنگ -گتوند

 کند. گذر میکیلومتر  170دزفول و با طول و گتوند، 

ژئومورفولوژيوشناسیزمین
و کنگلومرای  ،سنگ آغاجاری هماس، رسوبات کواترنریگاز نهم سراسری شامل  لولةسازندهای واقع در مسیر خط 

های مارنی  متر همراه با میان الیه 5تا  2با ضخامت  سنگی آهکی های ماسه سنگ آغاجاری از الیه ماسه. استبختیاری 
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سنگی  سهما ةالیمتر ضخامت  7در مواردی نیز تا  ( که1383آقانباتی،  ؛1372مطیعی، ) پذیر تشکیل شده است فرسایش

رسوبات  .(1374 )تهرانی،طور دگرشیب این سازند را پوشانده است  هازند کنگلومرای بختیاری بس ؛(1391)احمدی،  است

در مسیر خط  (.2)شکل  ستجدید و پویا یها افکنه  و مخروط ،ای بادی، رسوبات آبرفتی و رودخانه ةماس شاملکواترنری 

 و ت کواترنری عهد حاضر مانند رسوبات بادیرسوبامربوط به گاز نهم سراسری از اهواز تا دزفول بیشترین پهنه  لولة

 لولة. مسیر خط استای  و رودخانه ت دشت سیالبیغالب با رسوبات آبرفتی ازجمله رسوبا ةکه گستر استآبرفتی 

گاز  لولةفراوانی در مسیر خط  ةرسوبات کواترنری عهد حاضر واقع شده است. دومین سازند از نظر گستر ةدر پهن درصد50

از مسیر خط لوله را اشغال کرده است.  درصد40و در مجموع حدود  استمرای بختیاری سازند کنگلونهم سراسری 

 .استکل مسیر  درصد5 حدود که در مجموع استسنگی آغاجاری  سومین سازند در مسیر خط لوله، سازند ماسه

 

موردمطالعهةیمنطقشناسزمین.سازندهاي2شکل
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ماهوری  ة، تپ(درصد3/51) از اهواز تا دزفول سه واحد ژئومورفولوژیکی کوهستانیگاز نهم سراسری  لولةدر مسیر خط 

که از  اند مناطق کوهستانی در بخش شمالی واقع موردمطالعه ةدر منطق. شود دیده می( درصد8/29)و دشت  ،(درصد5/18)

زدگی  برون)نوع لندفرم ه اند. در واحد کوهستان س سنگ آغاجاری و کنگلومرای بختیاری تشکیل شدهسازندهای ماسه

 ـ ای های رودخانه و پادگانه ،بستر، تلماسه، دشت سیالبی ـ نوع لندفرم چهار واحد دشت شامل و درو پرتگاه(  ،، تیغهسنگی

واحد دشت در بخش جنوبی و مرکزی خط لوله دیده  ،(4)شکل دست آمده  ههای ب دادهبراساس  (.3)شکل شوند  دیده می

های سازند  ماهور در مارن ة. بخش تپاستهور در مسیر خط لوله در شرق شهرستان شوشتر واقع ما ةبخش تپ شود. می

 های زیادی وجود دارد. ها آبراهه و در بین تپه است. این بخش دارای شیب بسیار کمی استآغاجاری واقع 

 

ژئومورفولوژیکیدرمسیرخطلولههايلندفر درصد.3شکل

 

موردمطالعهةژئومورفولوژیکیمنطقةعمدمیهايلندفرپهنه.4شکل
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همراستا با شیب ، دلیل شیب عمومی منطقه به اند گاز نهم سراسری لولةی که در مسیر خط یها رودخانه ةعمد

 ةگاز منطق لولةدر مسیر خط  .(5)شکل  اند جنوب غربی - زاگرس با جهت شمال شرقی ةساختمانی و روراندگی صفح

ها  جریان آب در آنسال  سرددر فصل تنها ها  این رودخانه .ه استشدآبراهه و رودخانه بررسی  30 مجموعاً موردمطالعه

و دز دارای جریان آب  ،کارون، گرگر ةرودخان فقط. استکه نشان از رژیم هیدرولوژی بارانی و رگباری  استجاری 

 .اند دائمی

 

جنوبغربی-شمالشرقیهادرمسیرخطلولهوروندعمومیجهوموقعیوآبراهه.5شکل
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هاروشومواد
به بررسی  (PRSM) خط لولهماتریکس نمایش ریسک و همچنین  ANP ةتحلیل شبک در این پژوهش با استفاده از مدل

ابتدا چهار معیار اصلی شامل  ANPگاز نهم سراسری پرداخته شده است. در مدل  لولةای خط  مخاطرات فرسایش آبراهه

زوجی شد  ةمقایس زیرمعیار 36و دیگر عوامل محیطی با مجموع  ،روژئومورفولوژی، موقعیت خط لولهژئومورفولوژی، هید

 ةیال نخست ،مورد مقایسه و بررسی واقع شدند. برای این منظور 1ها، معیارهازیرمعیارزوجی  ةبعد از مقایس ،(. سپس6)شکل 

ها  الیه زیرمعیاربندی واحد هر  و سپس بعد از کالس ... تهیه رسوب ةاندازو رستری زیرمعیارها مانند دبی، سیالب، 

نهایی  ةنقش ةضرب شدند. برای تهی زیرمعیارشده در ضرایب وزنی نرمال هر  سازی های فازی سازی شدند و الیه فازی

خط مخاطرات مسیر  ةآوردن نقش دست هبعد از ب. دشمخاطرات تهیه  ةو نقش 2روی هم اندازدار  های وزن مخاطرات، کل الیه

. دشهیدروژئومورفولوژی ترسیم  زیرمعیار 18با استفاده از ها  به واکنش و پاسخ رودخانه و آبراههریسک  محور ماتریکسلوله، 

ها در مسیر خط لوله  وضعیت ریسک آبراهه بندی به کالس خط لولهماتریکس نمایش ریسک این محور با استفاده از در 

و  ،ریسک کم، ریسک متوسط ـ ها نیز از نظر ریسک به سه دسته ها و رودخانه محور ماتریکس ریسک آبراهه. پرداخته شد

متر و  Dem 10های مورداستفاده در این پژوهش از  نقشه ةمنظور تهی به ،همچنین (.7)شکل  شدتقسیم  ـ ریسک زیاد

استفاده  Landsat 2018ای  ، همچنین تصاویر ماهواره1384سال  10000/1و  1334سال  50000/1های هوایی  عکس

 .است Googlemapperو  Superdecisionو  GISهای مورداستفاده در این مقاله شامل افزار نرم. دش

 

Superdecisionافاارنر درANPهايدرمدلزیرمعیارايمعیارهاو.ساختارشبکه6شکل

                                                            
1. Criteria 

2. Overlay 
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 وباکمیتغییر(2015سبوبهخطلوله برگرفتهازتورنوهمکاران،هان.وضعیوریسکوواکنشوپاسخآبراهه7شکل

تحقیقهايیافته
ای در مسیر  ثیرگذار فرسایش آبراههأبندی مخاطرات و همچنین شناخت فاکتورهای ت منظور شناسایی و اولویت به نخست

دهی و امتیازدهی به  برای نمره ،پسس ،(6)شکل ها زیرمعیارمعیارها و شدن  بعد از مشخصگاز نهم سراسری،  لولةخط 

کارشناسان اجرایی خط لوله و  با استفاده از نظرین نو همچ (PRSMماتریکس ریسک خط لوله ) ها از طریق آن

 دست امد: هنتایج زیر ب (8)شکل ه نام پرسشژئومورفولوژی از طریق 

 

Superdecisionافاارنر شدهدرمحیطتکمیلةنامپرسشايازنمونه.8شکل
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نرمالوزنیضرایب

 46/0ة ها با نمر معیار موردبررسی مربوط به وضعیت خطوط لوله نسبت به آبراهه چهارآمده از بررسی  دست هضرایب وزنی ب

ترتیب  به، . سپساستبودن خط لوله با آبراهه  و موازی ،آبراهه، روش ساخت ةهای تقاطع با آبراهه، درجزیرمعیارشامل 

( 05/0(، و دیگر عوامل محیطی )22/0، هیدروژئومورفولوژی )(25/0 ةل واحدهای ژئومورفولوژی )نمردیگر معیارها شام

 (.9شکل ) است

 

ANP-PRSMدرمعیارهاياصلیبررسیازحاصلنرمالوزنیضرایب.9شکل

وژی، مورفولوها شامل واحدهای ژئزیرمعیاروزنی نرمال هر یک از معیارها همراه  بدر ادامه وضعیت ضرای

 .شود جداگانه بررسی میو دیگر عوامل محیطی  ،گاهیهیدروژئومورفولوژی آزمایش

 ژئومورفولوژيمعیار

 ؛است( 06/0و دشت ) ،(19/0ماهور ) ة(، تپ74/0ترتیب واحد کوهستان ) بهزیرمعیارهای ژئومورفولوژی از سه بخش 

ای در  اهمیت از نظر مخاطرات فرسایش آبراهه که واحد کوهستان دارای بیشترین وزن و دشت دارای کمترین طوری هب

 (.10)شکل  استمسیر خط لوله 

 

ANP-PRSMژئومورفولوژينسبوبهخطلولهدرضرایبوزنینرمالحاصلازبررسیزیرمعیارهاي.10شکل

 هیدروژئومورفولوژيمعیار

جایی آبراهه  هرین وزن اهمیت جابتاز باالهیدروژئومورفولوژی نشان  زیرمعیار 18بررسی ضرایب وزنی نرمال حاصل از 

(، آشفتگی کانال 09/0(، آشفتگی دشت سیالبی )097/0رسوبات ) ة(، انداز098/0(، شیب بستر )1/0(، سیالب )11/0)

های هیدروژئومورفولوژی مانند پایدارسازی آبراهه، دبی، فرم آبراهه، زیرمعیارو دیگر  ،(071/0(، رژیم هیدرولوژی )077/0)

و پذیری دیواره، خط ساحل رودخانه، ژرفای رودخانه،  آبراهه، مقیاس، تراکم آبراهه، پتانسیل فرسایش ةی رودخانه، رتبپهنا

 زیرمعیار 18و شیب بستر در میان  ،جایی آبراهه، سیالب هجاب زیرمعیارسه  ،شود می دیدهطورکه  . هماناستارتفاع دیواره 

 (.11شکل ) استای در مسیر خط لوله  مخاطرات فرسایش آبراههشده دارای بیشترین اهمیت از نظر  بررسی
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ANP-PRSMضرایبوزنینرمالحاصلازبررسیزیرمعیارهايهیدروژئومورفولوژيدر.11شکل

 محیطیعواملدیگرمعیار

شناسی  اک(، خ026/0ی )شناس زمینترتیب  به «دیگر عوامل محیطی»ضرایب وزنی نرمال  زیرمعیارده و تعداد از شمار 

( دارای بیشترین وزن و اهمیت و همچنین دما و پوشش گیاهی دارای کمترین اهمیت از 14/0) 1یاقلیموضعیت و  ،(18/0)

 (.12)شکل  اند فرسایشی ةثیر بر مسیر خط لوله از جنبأنظر ت

 

ANP-PRSMدر«دیگرعواملمحیطی»ضرایبوزنینرمالحاصلازبررسیزیرمعیارهاي.12شکل

                                                            
ـ  یگرم خشک و بخش شمال یماقل یمنطقه دارا یو مرکز یمنطقه است که بخش جنوب یمیاقل یتمقاله وضع یندر ا یممنظور از اقل .1 خشـک   یمـه ن یمآن اقل

 است.
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لولهخطبهنسبوهاآبراههوضعیوعیارم

 باشند: ترتیب اهمیت به شرح زیر می ها به های موقعیت خط لوله نسبت به آبراههزیرمعیارضریب وزنی نرمال حاصل از 

و  ،(11/0موازی با خط لوله ) ة(، آبراهه یا رودخان27/0آبراهه )متقاطع با خط لوله( ) ة(، درج56/0روش ساخت خط لوله )

عمق،  روش کانال کمچهار که از  ،روش ساخت خط لوله زیرمعیار ،رو زاین(. ا05/0ای متقاطع با خط لوله )ه ها و رودخانه ههآبرا

 (.13)شکل  اند ای براههفرسایش آ ی بیشترین اهمیت از نظرو روش حفاری تشکیل شده است، دارا ،کانال عمیق، پل

 

ANP-PRSMهانسبوبهخطلولهدررمعیارهايوضعیوآبراههضرایبوزنینرمالحاصلازبررسیزی.13شکل

هارودخانهوهاآبراههواکنشوریسکوضعیو

فاکتورهای شیب بستر،  .(10شکل فاکتور هیدروژئومورفولوژی بررسی شد ) 18از نظر وضعیت ریسک مسیر خط لوله، 

آشفتگی دشت سیالبی و سیالب دارای بیشترین ریسک در مسیر خط  و رسوبات ةآشفتگی کانال، انداز ،جایی بستر هجاب

سازی پذیری دیواره(، پایدار فرسایشهای دیواره )شامل ارتفاع و  . فاکتورهای مقیاس، ویژگیاند نهم گاز سراسری لولة

ریسک متوسط و و شکل آبراهه در وضعیت  ،پهنای رودخانه، رژیم هیدرولوژی ،رودخانه ةدبی، کران آبراهه، ةدرج بستر،

 (.14فاکتور جنس آبراهه و تراکم آبراهه در وضعیت ریسک کم قرار دارند )شکل 

 

 خطلولههانسبوبهوضعیوریسکوواکنشوپاسخآبراهه.14شکل

گیرينتیجه
خیلی کم،  ـ کالس پنجدر  خطر بندی کالس ةموجود، نقش ANP-PRSM ةالی 36کردن   هم اندازی یرو جرایپس از ا

، در جنوب 90در بخش جنوبی مسیر خط لوله از کیلومتر صفر تا کیلومتر دست آمد.  هب ـ و خیلی زیاد ،توسط، زیادکم، م

، که در 110مسیر خط لوله تا کیلومتر  90 ومتر. از کیلاستشوشتر، از نظر وضعیت ریسک، دارای ریسک خیلی کم و کم 

این وضعیت  .است، وضعیت ریسک دارای کالس با ریسک زیاد و خیلی زیاد استر و کوه فدلک شمالی شوشت ةمحدود
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( و در شرق دزفول نیز همین وضعیت ریسک را 165-150کیلومتری پایان خط لوله )کیلومتر  10 ةنیز برای محدود

 .(15)شکل  استدارای کالس متوسط  155-120. وضعیت ریسک در بخش کیلومتر ستدارا

 

نهمسراسريلولةگازبنديمخاطراتخطکالسة.نقش15لشک

ها،  معیار وضعیت خطوط لوله نسبت به آبراهه) شده معیار بررسی چهارشود که از  چنین نتیجه می ،طور کلی هب

، معیار وضعیت خط لوله ANP-PRSMبا استفاده از روش  (و دیگر عوامل محیطی ،هیدروژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی

سه  ،سپس .استها دارای بیشترین وضعیت ریسک و واکنش نسبت به مخاطرات خط لوله  ها و رودخانه به آبراهه نسبت

 ترین مراحل بعد قرار دارند. مهم و دیگر عوامل محیطی در ،ورفولوژیژئومورفولوژی، هیدروژئوم ترتیب معیار دیگر به

 زیرمعیارشده نیز  معیار گفتهچهار از  ای ای و رودخانه اههو پاسخ آبر زیرمعیارهای مهم و دارای بیشترین وضعیت ریسک

 ة+ در محدود110+ تا 90کیلومتر  ،رو . ازایناست یشناس زمینسازندهای و  ،جایی آبراهه هروش ساخت، کوهستان، جاب

 نهم سراسری دارای بیشترین وضعیت ریسک و لولة گاز+ در شرق دزفول خط 165+ تا 150شمال شوشتر و کیلومتر 

که نیازمند اقدامات  استکه در واحد ژئومورفولوژی کوهستان واقع  اند ای ای و رودخانه همچنین افزایش واکنش آبراهه

 .استای و رودخانه  و همچنین بازنگری مجدد طرح از نظر مدیریت مخاطرات فرسایش آبراههژئومورفولوژی  - مدیریتی
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